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Η κριτική παρουσίαση και ανάλυση των διαφόρων θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων της 

εγκληματογένεσης (βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές), στο πλαίσιο της θετικιστικής 

εγκληματολογίας. Αρχικά παρουσιάζονται οι πρόδρομοι του κλάδου, με αναφορά στη φρενολογία, 

την ανθρωπομετρία και την Ιταλική Σχολή. Στο πλαίσιο της βιολογικής προσέγγισης, εξετάζεται η 

σχέση κληρονομικότητας και εγκλήματος, μέσα από διάφορες θεωρίες και ερευνητικά 

προγράμματα πάνω σε διδύμους και υιοθετημένους, καθώς και ο ρόλος των διαφόρων 

δυσλειτουργιών, όπως οι χρωμοσωμικές και ενδοκρινικές ανωμαλίες. Ακολούθως εξετάζεται η 

σχέση ψυχοπαθολογίας και εγκλήματος, καθώς και διάφορες ψυχαναλυτικές θεωρίες που 

επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη διαμόρφωση της εγκληματικής προσωπικότητας και το πέρασμα 

στην εγκληματική πράξη. Οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του εγκλήματος αποτελούν το βασικό 

κορμό του μαθήματος. Αναλύονται τα θεωρητικά σχήματα της κοινωνικής παθολογίας, της 

κοινωνικής οργάνωσης και αποδιοργάνωσης, της ανομίας, της υποπολιτισμικής ομάδας, της 

κοινωνικοποίησης, του κοινωνικού ελέγχου, της πολιτισμικής σύγκρουσης, της κοινωνικής 

σύγκρουσης και της αλληλεπίδρασης, καθώς και η πολυπαραγοντική προσέγγιση. 
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CRIMINOLOGICAL THEORY I 

Critical presentation of the theoretical approaches in positivist criminology. Etiological theories are 

categorized in three sections, depending on their emphasis: biological, psychological and 

sociological. Initially there is a presentation of the origins of the field, with reference to phrenology, 

anthropometry and the Italian School. Within the biological approach, the relation between 

heredity and crime is examined, through various theories and research projects on twins and 

adoptees, as well as the role of various malfunctions, such as chromosomal or endocrine anomalies. 

The relation between psychopathology and crime is examined, as well as the various 

psychoanalytical theories attempting to explain the formation of criminal personality and the 

criminal acting-out. In the main part of the course the sociological theories are presented, including 

social pathology, social disorganization, anomie, subcultures, socialization, social control, culture 

and social conflict, interactionism, etc., as well as the multifactor approach. 


